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 شيری  .م .ا

  ٢٠١٧ اپريل ٢٢
  

 جاودانه نامی لنين،
 )١٨٧٠ اپريل ٢٢( لنين ايليچ والديمير تولد سالروز ھفتمين و چھل و يکصد مناسبته ب

 .س .م ،لوناچارسکی .و .آ ،گورکی ماکسيم حضور با مسکو ھایکمونيست که خود تولد سال پنجاھمين مراسم در لنين

 در چگونه که شد يادآور وھشداردھنده دورانديشانه کوتاه، سخنرانی يک طی بودند، کرده برگزار ديگران و اولمينسکی

 ضمن وی .دادمی پيوند "سالوھاا طوفان" با را انقالبی ھایآرمان اروپا دموکراسی –سوسيال موج بيستم، قرن آغاز

 :داشت چنين ابراز نيز را خود جدی نگرانی روس، انقالبيون بزرگ پيروزی ارزيابی

 واضح ...شودمی خودپسندی دچار که کسی مثل درست شود، دچار نابسامانی اوضاع به تواندمی اکنون ما حزب ... "

 ...را خطر اين جھت، بدين ...داشت خواھد پی در گوارینا پيامدھای ھميشه سياسی، احزاب ناکامی و شکست که است

 ما که اين برای ...باشند نظرداشته در بايد سياسی، حزب يک عنوانه ب ھابلشويک ھمه و تنھائی به بلشويکی ھر ويژهه ب

 .کنيم گرفتار وازده يا و متکبر حزب يک وضعيت به را خود حزب نبايد شرايطی ھيچ تحت

ه ب اجتماعی، انقالب مخالفان و دشمنان مارکسيست، دانشمند و متفکر کبير، انقالبی اين لنين، ھنگام زود درگذشت با

 برای را خود عزم و کشيده راحت نفس جھانی مقياس در چه و داخلی مقياس در چه ھمپيمانانش و تروتسکی ويژه

 انقالب ترديد بی نبود، لنين صادق وپير و شاگرد ستالين، يوسف اگر شرايطی، چنين در .کردند جزم انقالب برانداختن

 اختراعات و کشفيات نه سوسياليستی، اعجازگونه ھایسازندگی نه نتيجه، در و شدمی خفه نطفه ھمان در برواکت کبير

 علمی، نظامی، اقتصادی، سياسی، جھانی قدرت يک ۀمثابه ب شوروی اتحاد نه و افتادمی اتفاق دھه ٣٠سالھای متعدد

 بشريت پای پيش در نوينی کلی طوره ب اقصادی -اجتماعی تکامل راه تا يافتی م ظھور امکان فرھنگی و ھنری

 .بگشايد

 !باد ترفروزان فروزشجھان مشعل جاودان، کبير لنين نام و ياد

 ١٣٩۶ ثور -ارديبھشت اول

 


